
 

Piaci szerkezetek (BMEGT30A104) 

Kiegészítő információk a 2019/2020/II. félévre 

A tantárgy részletes tematikája: 

Hét Tananyag 

1. hét 1-2. óra Bevezetés, SCP-modell, piaci erő, piaci koncentráció 
2. hét 1-2. óra Költségfogalmak 
3. hét 1-2. óra Monopolista viselkedés, harmadfokú árdiszkrimináció 
4. hét 1-2. óra Első –és másodfokú árdiszkrimináció 
5. hét 1-2. óra Árukapcsolás 
6. hét 1. óra Gyakorlás 
6. hét 2. óra Első zh 
7. hét 1-2. óra Játékelmélet ismétlés, Cournot-oligopólium 
8. hét 1-2. óra Bertrand- és Stackelberg-oligopólium 
9. hét 1-2. óra Összejátszás, kartell 
10. hét 1. óra Gyakorlás 
10. hét 2. óra Második zh 
11. hét 1-2. óra Stratégiai viselkedés, innováció 
12. hét 1-2. óra Termékdifferenciálás, monopolisztikus verseny, reklám 
13. hét 1. óra Gyakorlás 
13. hét 2. óra Harmadik zh 
14. hét 1. óra Pótzh (első és második) 
14. hét 2. óra Pótzh (harmadik) 

 

Követelmények: 

A tárgy félévközi jegyes, így kizárólag a szorgalmi időszakban 

teljesíthető! 

A tárgy teljesítésének feltétele három zárthelyi (zh) dolgozat megírása. 

Egy zh különféle tesztekből (50%) és számítási feladatokból (50%) áll 

(zárójelben az egyes feladattípusok súlya szerepel). Mind a három zh-n 

külön-külön el kell érni legalább a maximálisan elérhető pontszám 

40%-át. 

Az egyes zh-k időpontja a fenti tematikában olvasható. 

Az első zh (60) az 1-6. hetek, a második zh (50) a 7-10. hetek, míg  

a harmadik zh (40) a 11-13. hetek tananyagát kéri számon (zárójelben 

az egyes zh-kon maximálisan elérhető pontszám látható). 

A félév során tehát maximum 150 pont érhető el a három zh-n 

összesen. Ezen felül további legfeljebb 25 pluszpont szerezhető aktív 



 

órai munkával. A kapott pluszpontok három érvényes (legalább 40%-

os eredményű) zh esetén hozzáadódnak a zh-kon elért 

összpontszámhoz az érdemjegy kialakítása során. 

Az érdemjegyet tehát a három zh-n elért összpontszám és a pluszpontok 

együttesen határozzák meg a következők szerint: 

0-59 pont elégtelen 

60-81 pont elégséges 

82-104 pont közepes 

105-126 pont jó 

127-150 pont jeles 

Amennyiben a hallgató egyetlen félévközi ellenőrzésen sem vesz 

részt, a tantárgy értékelése: „Nem teljesítette”. 

 

Pótlási és javítási lehetőségek 

A 14. héten a három zh bármelyike, akár mindegyike pótolható, 

javítható. Ha ezután a hallgatónak legfeljebb egy sikertelen zh-ja van, 

vagy három sikeres zh birtokában jobb érdemjegyet kíván szerezni,  

a pótlási héten a Neptunban meghirdetett időben és helyen, 

különeljárási díj ellenében egyetlen zh újra pótolható vagy javítható. Zh 

javítása esetén a TVSz. 121. § (4)-nek megfelelően a javításon elért 

eredményt kell figyelembe venni. 

Jellegükből adódóan a pluszpont-szerzési lehetőségek nem pótolhatók 

és nem javíthatók. 

 

Konzultációs lehetőségek és további segédanyagok 

Egyénileg konzultálni a tanszéki honlapon (www.kgt.bme.hu) megadott 

oktatói fogadóidőben vagy emailben egyeztetett időpontban lehet. 

Csoportos konzultáció a gyakorlásra kijelölt előadásokon lesz, melyek 

időpontja a fenti tematikában olvasható. 

A tantárgy Moodle-oldalán a félév során folyamatosan frissülő 

elektronikus segédanyagok egészítik ki a kijelölt tankönyvi fejezeteket. 

http://www.kgt.bme.hu/

